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Alteração 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Título 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de DECISÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa ao Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo (2012) 

Proposta de DECISÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa ao Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo e da Solidariedade 
Intergeracional (2012) 
(Esta alteração aplica-se a todo o texto. Se 
for aprovada, será necessário adaptar todo 
o texto em consonância.) 

Or. fr

Alteração 16
Karima Delli

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A proporção de pessoas com perto 
de sessenta anos ou mais vai aumentar, 
na União, a uma velocidade nunca 
igualada. O crescimento mais importante 
está previsto para o período de 2015-2035, 
quando a população com 60 ou mais anos 
aumentar 2 milhões de pessoas por ano. 
Este aumento é muito positivo, na medida 
em que representa uma consequência 
lógica da melhoria dos cuidados de saúde 
e da qualidade de vida. Todavia, a 
realidade da evolução demográfica coloca 
a União face a um certo número de 
desafios, como o declínio demográfico e a 
falta de atractividade de certos territórios.

Or. fr
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Alteração 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e 
melhorem a sua qualidade de vida 
individual, reduzindo assim a pressão 
sobre os sistemas de cuidados de saúde e 
de segurança social.

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais necessário do 
que nunca preservar a solidariedade 
intergeracional. Esta deve apoiar-se no 
reforço da coesão social e intergeracional 
e na promoção de uma boa qualidade de 
vida, combatendo, assim, a exclusão 
social. Garantir o acesso ao mercado de
emprego às pessoas mais velhas que assim 
o desejem pode representar uma forma de 
inclusão social, transmitindo uma 
imagem positiva através da sua 
participação e permitindo, eventualmente, 
reduzir assim a pressão sobre os sistemas 
de cuidados de saúde e de segurança social.

Or. fr

Alteração 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comissão frisou, na sua 
Comunicação intitulada «Europa 2020 –
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», a importância de a 
União Europeia promover o 
envelhecimento saudável e activo da 
população, no interesse da coesão social e 
de uma maior produtividade. A Comissão 
propôs ainda uma iniciativa emblemática 
intitulada «Agenda para novas 

(10) A Comissão frisou, na sua 
Comunicação intitulada «Europa 2020 –
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», a importância de a 
União Europeia promover o 
envelhecimento saudável e activo da 
população, no interesse da coesão social. A 
Comissão propôs ainda uma iniciativa 
emblemática intitulada «Agenda para 
novas qualificações e novos empregos», ao 
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qualificações e novos empregos», ao 
abrigo da qual os Estados-Membros 
deverão, nomeadamente, promover 
políticas de envelhecimento activo, e uma 
outra iniciativa emblemática com o título 
«Plataforma europeia contra a pobreza». 
Alcançar estes objectivos políticos exige a 
intervenção de todos os níveis dos poderes 
públicos e de várias partes interessadas não 
governamentais; estes intervenientes, por 
sua vez, podem ser apoiados, a nível da 
União, por actividades de sensibilização e 
de promoção do intercâmbio das boas 
práticas no âmbito do Ano Europeu. Os 
coordenadores nacionais deverão velar pela 
coordenação e coerência das acções 
nacionais com os objectivos globais do 
Ano Europeu. Está igualmente prevista a 
participação de outras instituições e partes 
interessadas.

abrigo da qual os Estados-Membros 
deverão, nomeadamente, promover 
políticas de envelhecimento activo, e uma 
outra iniciativa emblemática com o título 
«Plataforma europeia contra a pobreza». 
Alcançar estes objectivos políticos exige a 
intervenção de todos os níveis dos poderes 
públicos e de várias partes interessadas não 
governamentais; estes intervenientes, por 
sua vez, podem ser apoiados, a nível da 
União, por actividades de sensibilização e 
de promoção do intercâmbio das boas 
práticas no âmbito do Ano Europeu. Os 
coordenadores nacionais deverão velar pela 
coordenação e coerência das acções 
nacionais com os objectivos globais do 
Ano Europeu. Está igualmente prevista a 
participação de outras instituições e partes 
interessadas.

Or. fr

Alteração 19
Riikka Manner

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Conselho adoptou, em 7 de Junho 
de 2010, Conclusões sobre o tema 
«Envelhecimento activo», nas quais insta a 
Comissão a «prosseguir a preparação do 
Ano Europeu para o Envelhecimento 
Activo em 2012, durante o qual poderão 
ser realçados os benefícios do 
envelhecimento activo e respectivo 
contributo para a solidariedade entre as 
gerações, e divulgadas as iniciativas 
promissoras em matéria de apoio ao 
envelhecimento activo a todos os níveis».

(11) O Conselho adoptou, em 7 de Junho 
de 2010, Conclusões sobre o tema 
«Envelhecimento activo», nas quais insta a 
Comissão a «prosseguir a preparação do 
Ano Europeu para o Envelhecimento 
Activo em 2012, durante o qual poderão 
ser realçados os benefícios do 
envelhecimento activo e respectivo 
contributo para a solidariedade entre as 
gerações, e divulgadas as iniciativas 
promissoras em matéria de apoio ao 
envelhecimento activo a todos os níveis».
Em 10 de Novembro de 2010, a Comissão 
publicou o seu quinto relatório sobre a 
coesão económica, social e territorial, no 
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qual classifica o envelhecimento como um 
dos desafios mais significativos para o 
futuro. Para atingir estes objectivos, há 
que dedicar-lhes recursos suficientes.

Or. fi

Alteração 20
Riikka Manner

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Na sua Comunicação intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa» – primeira 
iniciativa emblemática da Estratégia UE 
2020, adoptada em 19 de Maio de 2010 –, 
a Comissão salientou a importância das 
TIC para um envelhecimento salutar, 
propondo, em especial, o reforço do 
programa conjunto dedicado à Assistência 
à Autonomia no Domicílio (AAL -
Ambient Assisted Living). A Agenda 
Digital para a Europa recomendou 
igualmente a tomada de acções concertadas 
destinadas a aumentar as competências 
digitais de todos os europeus, incluindo as 
pessoas mais velhas, encontrando-se este 
grupo sobre-representado (cerca de 30% do 
total) dentro do grupo de 150 milhões de 
cidadãos que nunca utilizaram a Internet.

(13) Na sua Comunicação intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa» – primeira 
iniciativa emblemática da Estratégia UE 
2020, adoptada em 19 de Maio de 2010 –, 
a Comissão salientou a importância das 
TIC para um envelhecimento salutar, 
propondo, em especial, o reforço do 
programa conjunto dedicado à Assistência 
à Autonomia no Domicílio (AAL -
Ambient Assisted Living). A Agenda 
Digital para a Europa recomendou 
igualmente a tomada de acções concertadas 
destinadas a aumentar as competências 
digitais de todos os europeus, incluindo as 
pessoas mais velhas, encontrando-se este 
grupo sobre-representado (cerca de 30% do 
total) dentro do grupo de 150 milhões de 
cidadãos que nunca utilizaram a Internet.
Durante os próximos anos, há que colocar 
particularmente a tónica nas infra-
estruturas das regiões mais afastadas, a 
fim de tirar partido das possibilidades 
oferecidas pela estratégia digital 
exactamente onde existem maiores 
carências, nomeadamente sob a forma de 
serviços de saúde em linha.

Or. fi
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Alteração 21
Karima Delli

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No contexto da estratégia Europa 
2020, a Comissão propôs lançar um 
projecto-piloto sobre o envelhecimento 
activo e a saúde até ao início do ano 2011, 
no âmbito da iniciativa intitulada "Uma 
União da inovação". Esse projecto-piloto, 
que constitui a primeira parceria em 
matéria de inovação, incluirá a inovação 
social com vista a promover uma melhor 
qualidade de vida, prevenir as doenças, 
melhorar as redes sociais nos sectores 
públicos e entre os parceiros sociais, bem 
como a propiciar a introdução de novas 
tecnologias que permitam manter a 
qualidade de vida, e visa aumentar em 
dois anos, até 2020, o período de vida 
durante o qual os cidadãos gozam de boa 
saúde.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa retomar as recomendações da Resolução do Parlamento Europeu, de 11 
de Novembro de 2010, sobre as parcerias europeias de inovação no âmbito da iniciativa 
emblemática "União da Inovação".

Alteração 22
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Nas Conclusões do Quinto 
Relatório sobre a coesão económica, 
social e territorial: o futuro da política de 
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coesão, de 9 de Novembro de 2010, 
reconhece-se a necessidade de a União 
Europeia desenvolver uma política de 
coesão capaz de enfrentar os desafios 
societais, como o envelhecimento da 
população.

Or. pt

Justificação

Na Comunicação recentemente publicada sobre o Futuro da Política de Coesão, a Comissão 
Europeia faz uma referência expressa ao envelhecimento da população como um dos grandes 
desafios a enfrentar pela União Europeia e a ser considerado no âmbito da política de 
coesão.

Alteração 23
Karima Delli

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção 
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio 
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção 
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio 
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
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Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu.

Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu. Assim, de uma 
forma transversal, o Ano Europeu 
constituirá também uma boa 
oportunidade para alertar a opinião 
pública e mobilizar as partes interessadas 
na luta contra a exclusão social, a 
precariedade ou mesmo a pobreza dos 
idosos, nomeadamente no quadro da 
iniciativa emblemática da estratégia UE 
2020 intitulada "Plataforma europeia 
contra a pobreza".

Or. fr

Alteração 24
Seán Kelly

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
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Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção 
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio 
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu.

Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção 
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio 
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, a Acção Preparatória 
CALYPSO sobre turismo social e o Plano 
de Acção para a Mobilidade Urbana. O co-
financiamento, pela União, das actividades 
do Ano Europeu far-se-á em conformidade 
com as prioridades e regras aplicáveis, 
numa base anual ou plurianual, aos 
programas e às rubricas orçamentais 
autónomas existentes no domínio do 
emprego, dos assuntos sociais e da 
igualdade de oportunidades. Se for caso 
disso, os programas e as políticas de outros 
domínios, como a educação e a cultura, a 
saúde, a investigação, a sociedade da 
informação, a política regional e a política 
de transportes, poderão apoiar o Ano 
Europeu.

Or. en

Justificação

A Acção Preparatória CALYPSO sobre turismo social procura estimular a economia da 
terceira idade ("silver economy") através da oferta de mais oportunidades turísticas aos 
grupos, por exemplo, de cidadãos seniores.

Alteração 25
Riikka Manner

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
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como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção 
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio 
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu.

como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção 
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio 
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu. Há que analisar 
também, no sector do desenvolvimento 
regional, se cumpre ter em conta os 
factores demográficos entre os 
indicadores que servem para decidir dos 
investimentos. Os financiamentos da 
União destinados a enfrentar os desafios 
colocados pelo envelhecimento não devem 
limitar-se apenas a um Ano Europeu; 
cumpre também ter sistematicamente em 
conta, na política da União, os desafios 
demográficos e o financiamento que estes 
exigem.

Or. fi
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Alteração 26
Alain Cadec

Proposta de decisão
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Há que reconhecer que as 
autoridades públicas regionais e locais 
desempenham um papel capital na 
concretização dos objectivos do Ano 
Europeu do Envelhecimento Activo, 
nomeadamente quando essas autoridades
possuem competências em matéria de 
inserção das pessoas em dificuldades e de 
apoio aos idosos.

Or. fr

Alteração 27
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) O Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia reconhece, no seu 
artigo 174.º, que algumas regiões da 
União se revestem de características 
demográficas de carácter grave e 
permanente que podem agravar o seu 
nível de desenvolvimento e exigir 
particular atenção a fim de se atingir o 
objectivo da coesão económica, social e 
territorial.

Or. pt

Justificação

No artigo 174.º TFUE reconhece-se que algumas regiões da União Europeia enfrentam 
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dificuldades resultantes das suas características demográficas, como as zonas de baixa 
densidade populacional, e que tal exige uma especial atenção por parte das políticas 
europeias.

Alteração 28
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Considerando 16-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-C) O problema do envelhecimento da 
população aparece frequentemente ligado 
às características das zonas rurais, não 
sendo, porém, exclusivo destas zonas, mas 
também uma questão que está 
relacionada com as próprias condições 
dos meios urbanos e com o papel das 
cidades na integração e na formação da 
população.

Or. pt

Justificação

O envelhecimento da população activa é uma realidade que deve ser analisada, não só do 
ponto de vista das causas e dos efeitos nas zonas rurais, mas também nas zonas urbanas com 
vista à procura de soluções para a integração das gerações mais velhas.

Alteração 29
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Considerando 16-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-D) Ao envelhecimento activo da 
população está subjacente uma 
solidariedade entre gerações que vai além 
da integração no mercado de trabalho, 
através da criação de mais e melhores 
oportunidades de participação dos 
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trabalhadores mais velhos, pois visa 
também a sua integração plena na 
sociedade, combatendo a exclusão social 
por via da sensibilização para a sua 
autonomia e qualidade de vida, 
nomeadamente, participando em 
actividades como o turismo e o trabalho 
voluntário.

Or. pt

Justificação

A procura de soluções para a solidariedade entre gerações com vista a um envelhecimento 
activo da população passa não só pela integração no mercado de trabalho, mas também pelo 
combate à exclusão social, pela formação e pelo incentivo à participação em actividades 
cívicas ou de lazer.

Alteração 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»).

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo e da 
Solidariedade Intergeracional» («Ano 
Europeu»).
(Esta alteração aplica-se a todo o texto. Se 
for aprovada, será necessário adaptar todo 
o texto em consonância.) 

Or. fr
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Alteração 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há 
que criar melhores oportunidades e 
condições de trabalho para permitir que os
trabalhadores mais velhos desempenhem
o seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover, 
com meios concretos, uma melhor 
inclusão na sociedade da população com 
perto de sessenta anos ou mais de idade, 
dado o papel que estas pessoas podem
desempenhar a nível económico, social e 
cultural, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. A promoção 
da inclusão das pessoas mais velhas na 
sociedade deve ter em consideração as 
suas necessidades específicas, segundo 
uma abordagem residencial. Nesse 
sentido, é essencial que o Ano Europeu 
apoie e explore os projectos locais e 
regionais, a fim de promover a 
miscigenação intergeracional, a adequada 
adaptação do habitat, o acesso aos 
serviços públicos e aos cuidados de saúde, 
mediante a adaptação ao quadro urbano 
ou rural e à evolução demográfica do 
território. Juntamente com a criação de
melhores oportunidades e condições de 
trabalho, essas medidas constituirão as 
bases que permitirão às pessoas mais 
velhas desempenharem o seu papel no 
mercado de trabalho e nas actividades em 
regime de voluntariado, combater a 
exclusão social, fomentando a participação 
activa na sociedade, e incentivar o 
envelhecimento saudável. Por conseguinte, 
os objectivos são:

Or. fr
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Alteração 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e
melhor explorar o potencial desse grupo 
de pessoas;

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
graças à transmissão dos seus 
conhecimentos e das suas competências,
promover o envelhecimento activo, melhor 
lutar contra o isolamento, a precariedade 
e a exclusão social, e promover a 
solidariedade intergeracional na agenda 
política das partes interessadas a nível 
nacional, regional e local;

Or. fr

Alteração 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os 
Estados-Membros e as partes interessadas 
a todos os níveis, com o propósito de 
promover as políticas de envelhecimento 
activo, identificar e divulgar as boas 
práticas e incentivar a cooperação e as 
sinergias;

(2) estimular o debate e desenvolver o 
apoio e a aprendizagem mútuos entre os 
Estados-Membros, as partes interessadas e 
a sociedade civil, com o propósito de 
promover mais eficazmente as políticas de 
envelhecimento activo, identificar e 
divulgar as boas práticas e incentivar a 
cooperação e as sinergias;

Or. fr
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Alteração 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – terceiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos 
Estados-Membros e às partes interessadas, 
a todos os níveis, elaborar políticas através 
de actividades específicas e fixar 
objectivos concretos no domínio do 
envelhecimento activo.

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos 
Estados-Membros, às partes interessadas e 
à sociedade civil, a todos os níveis, 
elaborar políticas através de actividades 
específicas e fixar objectivos concretos e 
exequíveis no domínio do envelhecimento 
activo.

Or. fr

Alteração 35
Alain Cadec

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – terceiro travessão

Texto da Comissão Alteração

– intercâmbios de informação, experiências 
e boas práticas;

– intercâmbios de informação, experiências 
e boas práticas, nomeadamente entre os 
eleitos locais responsáveis pelo 
envelhecimento activo e pela 
solidariedade intergeracional;

Or. fr

Alteração 36
Alain Cadec

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – quarto travessão

Texto da Comissão Alteração

– investigação e inquéritos, à escala da 
União ou à escala nacional, e divulgação 

– investigação e inquéritos, à escala da 
União, à escala nacional e das autoridades 
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dos resultados. públicas regionais e locais, e divulgação 
dos resultados.

Or. fr

Alteração 37
Seán Kelly

Proposta de decisão
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro nomeia um 
coordenador nacional responsável pela 
organização da sua participação no Ano 
Europeu. Os coordenadores nacionais 
devem igualmente velar pela boa 
coordenação das actividades nacionais.

Cada Estado-Membro nomeia um 
coordenador nacional responsável pela 
organização da sua participação no Ano 
Europeu. Os coordenadores nacionais 
devem igualmente velar pela boa 
coordenação das actividades nacionais, 
bem como pelo pleno envolvimento das 
organizações da sociedade civil no 
projecto e execução do Ano Europeu aos 
níveis local, regional e nacional.

Or. en

Justificação

Existem muitas organizações da sociedade civil envolvidas aos níveis local e regional no 
domínio do envelhecimento activo. As suas experiências, conhecimentos e recursos podem 
fornecer valiosos contributos para os esforços desenvolvidos pelas entidades públicas. Assim, 
devem estar empenhadas e envolvidas desde o início até ao fim, a todos os níveis de 
actividade, no Ano Europeu.

Alteração 38
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, assegura a coerência 

A Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, assegura a coerência 
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das medidas previstas na presente decisão 
com os restantes regimes e iniciativas da 
União, nacionais e regionais que 
contribuam para a realização dos 
objectivos do Ano Europeu.

das medidas previstas na presente decisão 
com os restantes regimes e iniciativas da 
União, nacionais e regionais, que 
contribuam para a realização dos 
objectivos do Ano Europeu, bem como 
com os projectos desenvolvidos no âmbito 
de Anos Europeus anteriores, 
nomeadamente, do Ano Europeu de Luta 
contra a Pobreza e a Exclusão Social 
(2010) e do Ano Europeu do Voluntariado 
(2011).

Or. pt

Justificação

É conveniente, de forma a permitir uma maior visibilidade das iniciativas levadas a cabo no 
âmbito dos "Anos Europeus" e a torná-las mais eficientes e com melhores resultados, 
promover um desenvolvimento de continuidade e coerência entre as iniciativas a desenvolver 
com as que se concretizaram em anos anteriores, tendo em conta a existência de pontos 
comuns e de ligação entre os seus respectivos temas.

Alteração 39
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Cooperação internacional

Para fins do Ano Europeu, a Comissão 
pode cooperar com os órgãos pertinentes 
de outras organizações internacionais, 
nomeadamente as Nações Unidas e o 
Conselho da Europa, com vista a garantir 
a visibilidade dos esforços desenvolvidos 
pela União e a reforçar a sua eficácia.

Or. en
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Alteração 40
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B
Orçamento

1. O orçamento suplementar para a 
execução desta decisão, no período de 1 
de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012, é 
de 8 milhões de euros.
2. As dotações anuais são autorizadas 
pela autoridade orçamental dentro dos 
limites do quadro financeiro.

Or. en


